Етики и принципи на

пермакултурния дизайн
във вкусната био-градинка
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Принцип 12:
ПОСРЕЩАМ ТВОРЧЕСКИ И
ПОЗИТИВНО ВСЯКА ПРОМЯНА
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ПРИНЦИП

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

ПОСРЕЩАМ ТВОРЧЕСКИ И ПОЗИТИВНО
ВСЯКА ПРОМЯНА
Creatively use and respond to change

В самия проблем се крие решението и единствената разлика
в изхода от дадена ситуация, е отношението и подходът,
които човек ще избере да приложи.
Този принцип е свързан с нашата вътрешна нагласа. Позитивният подход е ключов за Пермакултурата
– до този извод са стигнали създателите й Дейвид Холмгрен и Бил Молисън във времето на найактивните дискусии в края на 70-те години. Тогава се заражда така наречената „опозиционна екология“
на движения, които влагат огромна енергия в борбата против разрушаващите екологичното равновесие
дейности. Според Пермакултурния подход, много по-ценно е да влагаме нашата жизнена енергия и
потенциал в това да опознаваме Природните закони и да се учим от тях как да действаме творчески
и креативно, за да възстановим изгубеното равновесие и да създадем условия за живот, изобилие и
пълноценно развитие на всички живи същества на планетата.
Интересно е да знаем, че в японския език, йероглифът за „криза“ и за „ВЪЗМОЖНОСТ“ е един и същ. И
само от нашето съзнателно решение, вътрешна нагласа и подготовка, зависи кой от двата аспекта ще
изберем да развием.
Прекрасен пример за този подход, е инициативата на Зеления отбор на България, група млади хора,
които преди няколко години обявиха, че няма да си губят времето да се борят против компаниите,
които секат горите и увреждат природната ни среда, а вместо това, ще засадят един милион дървета
в България и по този начин ще анулират деструктивния ефект от работата на корпорациите. Днес,
доброволците на Зеленият отбор вече са посадили стотици хиляди дръвчета на различни места из
България… и продължават да работят с много сърце и вдъхновение.

Създадтелите на Пермакултурния дизайн ни уверяват,
че РЕШЕНИЕТО ВИНАГИ СЕ КРИЕ В САМИЯ ПРОБЛЕМ и най-големите
предизвикателства ни носят най-големите уроци и възможности
за прогресивно развитие. Днес ежедневието ни дава множество
възможности да реализираме именно този подход.
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Идеи как да прилагаме този принцип в...

Ако още от малки децата научат, че ПРОМЯНАТА е естествен процес в човешкия живот, те ще
свикнат да я приемат като дар и източник на нови възможности и никога няма да изпадат в
стрес при среща с нея във всеки един аспект на жизнения им път.

Усмивка в дъждовния ден
за да си подсигурим жизнерадостно настроение, дори в сивите есенни дни, можем да изрисуваме
в свежи цветове бидоните за вода и табелките, да си направим вдъхновяващи табелки и надписи
сред лехите, да си изработим декоративни елементи в градинката, създавайки си поводи за радост в
градинката, независимо от сезона и климатичните условия.

Промените в градината
понякога може да ни озадачат или натъжат
има изсъхнали цветя, охлювите са изяли марулите, доматите
жълтеят, градушка е ударила растенията - няма смисъл да тъгуваме
дълго, всъщност това е чудесна възможност за разкриване на ново
знание и ние използваме тези безценни момента, за да научим ценен
урок с децата, като дискутираме нашия принос към ограничаване
на промените в климата, иновативни архитектурни и инженерни
решения за намаляване на ефектите при бедствия и др.

Градинката е система,
която непрекъснато се развива
вкусната градинка е място, което непрекъснато търпи промяна.
Ако силния вятър е повалил конструкцията на пълзящите растения
– това е знак, че следващия път трябва да ги закрепим по-стабилно;
ако съседите се сърдят, заради миризмата от компоста, това е
напомняме, че трябва да добавим повече кафява маса, за да
възстановим правилното протичане на процеса на компостиране
и т.н.
История: Как превърнах проблема в решение
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Системното мислене се стреми да навърже решенията на
отделните проблеми, като позволи на всички заинтересовани
страни да постигнат целите си. Ако съществува даден проблем,
целта не е да решим само него, а да намерим поне още два
проблема и да ги реишим всички заедно.
Проф. Гюнтер Паули

Време, пространство и усещане за промяна
Уменията за възприемане, отчитане, разбиране,
приемане и адекватна реакция спрямо промяната
във всички нейни проявления, е важно да бъдат
формирани още в ранна детска възраст. Тези
скъпоценни житейски уроци започват с найобикновени дейности, като наблюдение и дискусия
на промените, които настъпват в градинката
само за 1 час, 1 ден, 1 седмица. Малко по-късно
можем да обърнем внимание и към промените,
които ние хората внасяме в градинката, климата
и сезоните.
Радостта, вдъхновението и откривателския дух на приключението да отглеждаме собствена вкусна
био-градинка са най-важния елемент на растящата класна стая.

Освен твoрческото и системно мислене, академичната и
емоционална интелигентност и способността ни да караме
нещата да се случват, има и още една ключова интелигентност
– способността да изразяваме на широкодостъпен език нови и
творчески идеи, готови за изпълнение.
Гюнтер Паули
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Животът не е нито добър, нито лош,
само нашата мисъл за него го прави такъв.
Шекспир

Радост от Природата за всички
Появата на дългоочакваната реколта е прекрасен повод да организираме ПРАЗНИК НА РЕКОЛТАТА,
на който да поканим всички хора от общността, за да споделим радостта от постигнатите успехи, да
благодарим от сърце на всички, които са помогнали и да си създадем атмосфера на радост, приятелство
и изобилие за всички, която ще ни подкрепят и вдъхновяват и занапред.

Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие

www.gradinka.zaedno.net

